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BULETIN INFORMATIV 
 

Misiunile pompierilor în ultimele 24 de ore 

Pe parcursul zilei de ieri, 4 august a.c., la nivelul judeţului Caraş-Severin, pompierii militari 

cărăşeni au desfăşurat 26 de intervenţii şi misiuni. 

Pompierii militari au intervenit pentru stingerea a cinci incendii: unul izbucnit la o magazie în 

localitatea Plugova, iar patru produse la arderi necontrolate (vegetaţie uscată, fond forestier şi resturi 

menajere) în localităţile Jupa, Lescoviţa, Cârnecea şi Băile Herculane, fiind afectate aproximativ 13 

ha de teren. Având în vedere că judeţul nostru se află sub atenţionare meteorologică Cod Galben de 

caniculă, iar în acestă perioadă creşte riscul de incediu din cauza uscăciunii şi a temperaturilor 

ridicate, reamintim cetăţenilor că utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe 

timp de vânt este interzisă! 

În perioada de referinţă, pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire şi stingere a 

incendiilor în cazul a două accidente rutiere petrecute în localităţile Secu şi Plugova. 

În cursul acestei nopţi, în jurul orei 01:10, am fost solicitaţi să intervenim pentru gestionarea 

unei situaţii de urgenţă generată de producerea unui accident rutier pe DN 6, localitatea Plugova, în 

care au fost implicate două autoturisme. La locul evenimentului s-au deplasat echipaje de salvatori din 

cadrul Punctului de Lucru Băile Herculane şi a Detaşamentului de Pompieri Caransebeş, cu o 

autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare şi o ambulanţă SMURD. În urma accidentului 

o persoană a decedat, iar alte cinci persoane au fost transportate la spital de către echipajele 

Serviciului Judeţean de Ambulanţă Caraş-Severin, aflate la faţa locului. În sprijin, a fost solicitată şi o 

ambulanţă SMURD din cadrul Detaşamentului de Pompieri Orşova al judeţului Mehedinţi. 

De asemenea, s-au înregistrat 16 intervenţii pentru acordarea primului ajutor calificat, precum 

si alte situații din categoria asistență persoane. 

 

În continuare, pompierii militari cărăşeni rămân la datorie, 24 de ore din 24, pentru 

gestionarea operativă a situaţiilor de urgenţă şi acordarea de ajutor persoanelor aflate în dificultate. 
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Nu uitaţi! Informaţii despre modul de comportare în cazul producerii unor situaţii de urgenţă 

pot fi obţinute prin accesarea platformei naţionale de pregătire în situaţii de urgenţă 

https://fiipregatit.ro.  
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